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 + باتكلا ايه يف ةدرار ارليترت تاعلطمم
 8 م ىقيسوم : مالآلا
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 . (الثم نامكو ونايب) نيل َْأ (النم وناببلا) « ةّدجاو ةلآل يقيسوُم

 را وأ نامكلاك) ؛ رثخأ 1

 0 ةعومجر اكد ٠

 ةيوحضت ( خلا ٠

 لوألا ءزملا

 7 دو ناتيإ : امن

 رع زوُر ةّحدتالا 5
 نوشسيشتيا نترام :موُسرلا عّمضَو



 (ل١16 -امم) خاب

 ميناح نم اعنف لذه لو + ىلا عن

 رم َفِئاَظَو اوُلَعَش َنيذلا ُدَدَع ا

 ا نيس ال لفل

 كذب . اهَدْحَو 0 يبات بكل هيَرُت مال يِرَذ

 ٍنْحَّطلا وأ ةكايحلاك ىّرخُأ لامع ةكوازم لإ ن ِنايْحألا ركأ َّ .اورطضا

 يف مِئاقلا َرْجَعلا ا اوُلِصَحُي يكل ٠ ةَيذحَألا ص أ حلاو

 0 مروج

 َْتْبلَع ْدَقَف : ةجاحلاو َرَْقلا اًمئاد َنوُكَشَي حاب ع ءاضْعَأ ناك

 ةراك ين يلا 00

 اًميِمَج 2



 ١ حبس « طالبا قيسوُم سويسرمأ 0 م

 هع أل "تناك 0 دل كرر اهنا لت 22

 لع نم وفر « قل

 هول دب جك تنتثأ ل 5 سل

 ماع دعب هوُبَأ اهب َقِحَلو « هيلا ُهّندِلاو ترك

 ار ف رك تاكل را خألا كوَتي نأ رعلاطلا نْ نْسَح ًءاش 7

 ةَفيظَو ُّلَغْشَي اذه كفوتسي رك ناك انو . َنيقابلا قوخإلا أَو نايِتْسَبس

 اليم َنيئالث نا وعش وأ ل يف ألا 37

 ,سدقلا باتكلا َنِم اًضَصِق هل رقت يهو هَ ىلإ يِغضُي خاب 3



00 
 8 َذَو دك 00 15 2

 . ِرَقلا ِءْوَض يف اهيف ام ْحَسْديو ىَقيسوْلا فاحص ٌعِْنَي خاب 1



 رئلرقلا هتاعاس نب ناكف « واقؤأ يعج قزف

 ُتِيِص راطو « ريك اًفؤاع للفم راما

 0 (يفزاعلا ةَعارب ٌرهظُت ونايبلِل ٌةَوُرْمَم

 ِوِئيِمالَتل « حضن اتاتثَك » نيحلا َكِلْذ يف ُهَبتك اًميو . ( تاوضألا ُدْدََتُ

 ” كتيرا
 لا ا ا 00
 ةقيظَو ِْيلِإ تدِْسأ « نيرشيلاو َةَيئَثلا مَلَب يح « 10٠ نس ينو

 َةَريْغَّصلا ِهْيَع تْنب اهلالخ يف َحّمَرَت ٠ طق ًةَدِحاو هس كام ّلَظو

 . ةرابرب اًيرام

 . نألا ىلع فعلا سرامُي خاب 0



 َديِدَش ناك يذلا « راعو سكاس قود ُهاعَد 17١8 ٍفيَص يفو

 سوما هيهاوتي باجغإلا
 ا ا خاب قاذف .هِطالَب يف ارتسكروألا ٍدئاقو
 اًضْنِب بك راعو قو . ديا تتيئسأ يتلا ٍةَقيظَولا نَع ىَضرل َةَوالَح

 «ىّربكلا اتاكرثا» ايو نأ ةماسلا ناملوم للا
 1 لاو نمار ل روق طاف نقال

 ةلاعر يف اًغار ٠ نعْرَألاب اًملوُم اَلْجَر قوثلا ناك
 لا فأل فزاع « نانا دل م رطتف . نوُنفلا

 فراشلا نإ ايري نحر يسرب

 كاريْشَألا َنْبَق ةّئيدكا ٌَرهاغ ٍلاحلا يفو . مهمت ام ُهَعارف « حاب

0 

 ي قولا رطالي يف نْعْرألا فزاع ةَقيظَوِب

 لع ذأ (  دروكيفالكلا ) يرانا ونايبلا ىلَع فَلا يف كلذك لَمْ
 نيحو و نينثا ِتِّمَص يتلا « قولا ارسكروأ يف نامكلا

 « 11/14 هس لا د ام

 همايق ادع خاب ناك

 . ليدل ني بريف ؛ عاب فَ عسي ناشؤام سيول ظ



 ءرطالبلا ىو ماع سيث سل

 3 رك ل ٌريمأ دلوبويل يل لا

 ايقيسوُم ناك يذلا « ريمألا َكِلَذ نِم اًمِاب اًنَطَع يتلو اهل

 ِهِلوصَو َّ ةيدلا كرت

 ان ٠ وكسب اهتاغو دْعَب « ّجّورَت

0 

 0 « يرائيقلا ونايبلا فَ اهْجْوَر 0 دال ةكواعمب ِهتاَفَلَوُم

3995 11010 

 . رطالبلا ىقيسوُم سيئر ٌحِضُي خاب 1



 ل ,مموُك يف خاب اهاضق يتلا تاوّّسلا نإ
 « ارتشسكروألا تاناكْمإ اًفالخ َسَرَدو . رييسومار هلا ارب '"تَراَتْمَأ

 هكا ع و لالاال يماع

 ىتخإ) « غروبندنرب ٠ مشاب تيم « ةَروهْشَم ا ِتافوُرْعَم تيس

 . (اًكِدَق ايسورب تاعّطاقُم

 را 0 ٍةّصاخ تابت ٠ اتاتْنَك » 3 ل 000

 ةعساتلا يف ناك يذلا ٠ 17 79 دنيا 00 . وثابيلاو اكل انانوس
 را رحل

 8 0 01 اذكهو . ا
 0 ا ا قا

 ةقْوَلا ِنايْبِص ْبيِرْدَت اهّمَهَأف ءاهب ملطضأ ينل تايوتا 0

 يسرا كلا ةزادإو « اهتم يلا ارتشكروأ ب دذتو «ٍنَتسينُك يف

 ميراحْضَأ ٍدالْزَأ لاخدإل ارا نكست

 . ءانغْلل ميتاوصأ ٍةيحالَّص مَدَع مه

 . هنقج يف ءانهلل حلاص ريغ دلو لوُبق ىلع مهرب خاب 5



 الا ا .حيسلا
 دب اميف ُهَرَب يذلا « داليملا لل اد ع ليجُنإ ّبَسَح

 . َلدْنَ « حيسكا ا

 هفيلاتل ال ٠ مب اجْعإو ساّنلا مارتخأ ّعوُضْرَم هتايح يف خلاب ناك
 ملص دارأ نم لك ناكو . نْعرألا ٍفْرَع يف ِهغوُبِل لَ ه4 2 انا عام 242 4 0 ل“ هاش
 يو ةديدجلا تاَنْْرألا ُنّيَسْ . هتاداشْرِإ نم ديو ٠ ةئروشم بلطي

 ىلع فزعلا لِ كلَكا ُهاعَد ء 40

 رتب لإ هعوجر ىدلو «

 ةاقيسوُم ْخْسَت يف ِِتايَح لوط حاب ُهَلَدَب يذلا قالا َدْهجا نإ
 َدَقَق يفو . ِوِرَصَب فاعضإ لإ ىّنَأ « ليِئَص حابْصِم ِءوُض لع
 . 108٠ هس جلافلاب تامو « اًمامَت ُهَرَصِ

 ,نُشزَأ عفاصل تاداشُرإ يطغُي خاب 1



 الور -اا/لهد) تزازتوُم

 لا رم لس رزدانأ عناغفلو َدِلُو

 ٌسرامُي َرخآ اًناكَم ْدَجَي 0" اذإ « يساركلاو تالواطلا

 نيتلآ ىويم مهْنِم شي مل ٠ ٍالوأ َةَعْبس اًيرام انو ُدلوبوُيل هادلاو
 اهُرْعْضَي ناك يذلا غنا اوو ءاّييحَت « َلْرزان » .اهوُبَمل ينلا ان اًيرام
 . تاوّنَّس سْمَخب

 غرو اس ةقفاسُأ يَ طالب يف يقسم ةَيظو لَ دوب ويل الك
 انطق ُفْلَوُيو ١ طالبلا ارتسكروأ ُدوُتَي ناكو ٠ ْذوُقلا مظتلا 0

 : 00 (دروُكيسبراَخلا ) يرائيقلا وُنيبلا 0 , ةّصاخ ا

 ا ل تو اذإ ؛ 00

 ةّيجاعلا يلا ل

 .ىقيسوملا يب ُهَنبَْر رهظُي ةشلاقلا نم يف تاازتوُم "7



 78 8 ِهْيَلَع ممل هللا نأ دلويويل َكَرْذَأ

 3 ٍةَعبارلا يف َكلاذّئيح خاف ناكو « امهميلْعَتل ا وذيمالت نَع

 تالا ُةدلاو ُهَمّلعف «وِرْسُع

 « هل وِدِلاو دولا

 رق ىف لو اسلي . ةطار هس طنب 06 سيلا
 .٠ لرْئاَن

 هد 0-5 م

 « لواط لِ اًسلاج

 ا :رر ةقوزتم انخأ إو: لق

000 50 

 راكفألا ني اريك ايف 1 5 ٌةَحِيِحَص ؛تاماللا 3 وعم محال

 . ٍةديِدَجلا

 .هيئأ عضو نِ ونايبلل وترهثوك َِرَأ ىلع ُعِلطَي دلوبوبلا "7



 يروُطا روُطاربمإلا َرْصضَتلا غناغفلو لحد َنيح

 ةَمباَسلا رواج ْدَق نكي
 ءقروكيسير اا لع زنا ٍةبَح ٍةَبحاصُمو 2 بن اًيكلِيك ءادر لمحل ىدتْرإ

 بلط مَن . ا « ةتوطارإلاو روطارسإلا مامُأ نامَكلا َلَع فرع
 226 ١"

5 5580 
 « هققيقَسو تاارتوُم فزَع لع ٍريهامتا لاق دّشا ٍنيحلا كِل ُدْنُم

 . اينالأو ارسيوسو ادن يف تاطالّبلاو ٍروُصُقلا يف ةِلَمَعْلل ايعُدف

 اَبأ ناك يذلا « رَّشَع سياخلا سيول طالب يف افرع ند يو

 5 0 ةَيهاَرلا زاوثألاو 7 تاروُقاَتلا

 . ةروطاربمإلا ُلّبقُي ترارتوُم 135



 00 نأ كبل

0 
 | هْيمَبَس دق تا 0

 حنلا ل اببلا مت او . نكاد هيلع نأ امك فو
 .؟ يتلا زامفإل سرا هةر "يصل من

 ِفضن يف َلَمَعلا اذه رجلا دَقَف توم ام ٍةَقْرُع يف اًيلتخم
6 

 ال



 سعب 3 ٍةّصاخ ىّقيسوم عضو َلِإ ١ وكس يف تزازتوم يد
 ٌةَعطِقلا تي ه0 خ1 رسم قوديشرألا
 0 «ابلأ نإ روكا ا

 0 !ذ 3 ةقافتخإ ا تلوم ًباصأ د
 ع لإ ايلاطيإ ٌرداغ م 0

 / ل

 ىرج ذا: ايم امل انتل اريج ايفل ١
 خخ ْترمَغ حر 7 نم ِوَج يف 2 ( قرا ) لاظركلا مير ءاثأ
 باب 'عيِمَج نيحلا اذه يف ِهيَدَل تفاوت يذلا تازتوُم مج ميو ناكّسلا
 لا

 ب ١ غروب زلاس يف نرتب اذ
 ا 2 0 2 شااأيو

 ي ىقيسولا ماع يف ماد ِرَكَرَم
 بألا كريري نك يذلا. قا ب ألا َسيِئَر َنَأِل ؛ سيراب
 وفض « ةلطخب هل حاّشلا ىبأ « دنع اًمطَوُم

 . اهجْوَر نم الدب

 . سيراب ىلإ نالَحْرَي هَمأو تازتوُم 38



006 
 م ما كلذ لالخ يف

 0 قس

 امُيَترْفَس ةمأو ره 0 رغاش

 نأ ةتئاتوأ

 هر
 كراك رمل هليقسا ١ تبع

 لا ِةَدْيَج (ِةَفَِتْخُم تالا لع

 ب ناك يذلا ماَدلا رك 0 ُهدْنِع ٌزوفي

 . طالبلا 0 ِرَكَرَم
 ميسوم حاس ْمُهَّيَو يام يف ةقيضألا هيدك ٌرئاكَت
 1 ْسلنَم ينلا 'يهو « افيزوج ىع نُهاربْكا « تان 0
 . تزازتوم اهَعَضَو يتلا ٠ ؛ يِرْحَجلا املا »اريوأ يف ليلا َةَكِلَم » َرْوَد
 ةَئاقلا تْنبلا ّبُح يف اذه ع ا اانا « ايسيولا ؛ 5 »م مك



 حر تناك « ا١الا/+ ٌراذآ يف سيراب لِ ملل كر اع 2 22

 1 سَ ِمّصَحلا اب قوص
 قفأ يف هل حلت 1 « ةهاجولاوٍذوُقلا ةميظ

 . يلا طالبا ف كرم ىلع لولا ف لتأ * :
 هايشأ اللا» : 0 ال هيلا ةقوزعم فيلات يف ُهَلَمح َرَصحل

 اًناسْيْأ تان يثلا ٠ «سيراب ةّينوفم» اًضِنأ بتكو ٠ ٠ ٌةرِغَّصلا

 ذ . ُهمَأ تضرَم كلذ ءانثَأ يف 00 تر 0
 لنك مدن سد

 ناقل كيل ا صا اكو هع

 . يقودلا ٍرْضَق نب ُهَرطُي تزازتوُم 3



0 

 ٍةَلاض مْعَرو . لزاك هاد ُلْفِط هَل َدِلْوف « َةَرْشَع
 هل َمَدَق يذلا « نينا يقيسولا هئاقِدْضَأ أن

 يذلا س اَدقلا مامن َلِبَق سوفت تاما

 . هارلي

 . تاازتوُم ُروُزَي لوُهجَم ٌرئاز



 (1100-18310) نقوهتيب
 4 ممم
 دك حالو ” نسر ريبسكبش مَا نر ا ع

 نارخآلاو « مُهَرْكِب هيقدول ناك 8 ل
 . ناهوُي سوالوقينو نارطلا لاك امه

 نيد اكو ١ ةدارإلا َفيِعَض الْجَر نفي ناف ناهوُي ُدِلاولا ناك
 ةيلك و يطب لل

 د 2 معو ٠ 0 بعل ٍّط
 د يف ديس ةداح هلوفَط تناك  هيبأ

 ناسا اسس بو تاهزأ يف يحضن "تناك عر ه2
 . نسحلا ٍةعئاَرلا ٍرْضَقلا

 صلت لواحُي رِخّصلا غيفدول 0



 لك الياح « ٍدالوألا يقاب ِةَقْفب َةّبَحلا ٍةَسرْدلا لإ ْفِلتْخَب ناك
 يلح نب او « يف عري ةفكلو فارقت لع

 ًةَباَنِك ابنك لع اًرياق راص ىَتَح رقْلا سّردو «

 اذام يِردَت الو . هناا َمَلَب دق ناك هلأ مذ اوس يب ردح اًمعاز 20 مسعف
 ! دولا مز اوُكَدَص َنيذلا را

 نع رقما « اريك اطَْس دق ٍنادْيَم يف ىَرَجٍ تس لالخ يفو
 مر ل هلل َنيَع كلذ ٍرأ لعو . ثالقلا « هتاّيثالث  ٍرْثَت

 رزقي وأ م ذأ دب يقيسولا هيالقفح وأ م
 انا



 نوب يف مكُحلا َديلاقم م لست ذِإ « يللا تاوتسلا يف يف غيفدوُل شيلا باطو
 وينمو يف م لك لذي « زئاف اايليمبسككم عالي« ب + مكاح

 قاوم
 0 20 ٍاينغألا ِدالزَأِ

 لن نأ دب رم لو يفرز رمل ني ةَرْثَ ع 1

 يف راها مكيدة تالا نا موو « يأن يف
 , ونايبلا فرع

 قيسوْلا اذه نأ عمو . ريَّشلا تن :وم لَع سراب سلع ايف يف
 قت لإ انا قوي ل وشال يف وهتيب نانياب َديِدّشلا ُهباجْعِإ ره

 لرْنْلا لِ اًعِرْسُم داعف « ٍديِدَش ض
 . تاطَحَلب اهنا لق ةبيحلاُهمأ ةلرذأ ْثنَح « يوبألا

 ا ودع هم

 تءاس ىَتَح « كلا ٌةَداع نيحلا َكِلُذ يف ُهْندَمسأ دف ةوبأ ان
 ب داكو « ُهْنَحِص
 اب ضو لإ نيدو باّغلا
 1 داز دقو . معلا نِم

1 
 1و دار لع هلي امك



 دم : يا اًنادحأ نقوهتيب لإ الياح 1074٠ نس داليا ذيع نأ
 + ٌرَم يذلا . نيه ربك ةرفبسولا لوألا ُهواَقِل رم 2

 . ندنك

 راو 0

 ٌهوُجْأَب ناك ام َنِْياه نم اهالي أدب يتلا سوُردلا يف نوي ذي أ م فه
 ٍةَموُصُخلا لإ امهفالبنا دوب لنإو « اًجاز الت د

 در تا ردح .٠ كالا ريك عنطلا نك اناسُنإ ندياه ناك

 0 َحَرَتف . نّيلا ريكا وِذاتْسُأٍسوُرُم نم ه ري اك

 ١/و6 ماع ير ير د رلاو كلش انه نإ

 اك يذلا

0 

 . يأّرلا يف ندياه ُهَمِلَعُم فلاخُب نفوهتيب 1:



 2.4 اجْعِإ ساّنلا رس ص جاو
 -يقأ يتلا سنألا ٍتالَقَح يف دكر ثْنَح . يكسو رمل َرُه
 َرَدْضَمو اهَسوُر َوه ناك ةيقيسوُم تالَمَح اهَبقَعو ٠ ٍةَقيِدَحلا

 « غربمرونو نيُسردو ٠ َنيلرَبو ٠ غارب لإ ٍةَدْدَعَم

 | ىلع َمَرَع يتلا ٍتالْرلا نأ الإ . 5

 زوفمسلا نم ٍةَعاَرلا ٍةكَرَحلا يف ِيدَعلا ةفِصاعلا ىقيسوم عمسي 2 7204 امم قش >2 .

 .فيرلا يف تاطَحالُم ْبْتْكَي نقوهتيب 3



 حث ع
 ناوي راسل لا دعت

 ةطحلاهر ٠ اتا لي هحراف لعل عم ناك انو
 ُليَخُب لاكف ٠ انتن الإ مهنيداحأ نم ْعَمْسي ل ُهنأل ؛ واول نيكل مودع

 سيتنوُكلا يه ٠ رع ماتا ياك رش يف اعلا ضْنَب

 ةقورتلا هتان 6 0 يأ ّق عناب

 تَرَ سيئنوكلا

 اتانوس 9 : ب

 َةايَحلا لا م « نابل حار 1 0 ا ص

 ذنب لتخاف . قاطيال

 كل

 لأ كري نقوهتيب 45



 هةر « ناوُيملا ٍةَحْفَص نم ُهمتلأ بطشو « ِرَشَبلا
00000 

 1 0 يس هئلَعَج ٠ ٍليِدَش سي ةنالاح هبات تَدَحَأو و قع
 58 َّلَظ اذه َمْعَرو . وب اًباجْعِإ سانلا

 ٍتاهْزُت ين ُهْبَحْصَي ناك يذلا ركل عاملا « هّتوغ فيو مدع

 ار تالق را نا ةرسباللاو "تاطوُطْخَلاو م

 يف الأ هيف يَ . ٌرفْطَأ لئاس يف ٌةعوفنم يطق قر ذأ نم تربو
 ٍلوُخُد لع اوَُرَجَت نيذلا َنوُيلقل ةباكّطلا ناك . همك دف ةقرافُي ل « وافل

 . ةلاحلا كلب لع ُهَن

 ناك ُهلعَو . جاتنإلا َليَِض 18١7 و 1811 'يَماع َنْيب ناك
 . ُدْمَب اف اهَمضَو يتلا « « ةَعساَتلاةّينوُفمَسلا » : ٍريبكلا لمع

 .ةوملا يقرع يف مَصْألا نفوهتيب 4



 9 ١ مناب 0 « ةَعِساَنلا ىّربُكلا هَتينوفمس نأ

 ١ يك اجت تيل « ارتسكرألا يفزع 09ج
 . 1484 هس لَرألا

 ا
 نئوبتيب ناك

0 
 زاعلا ُدَحَأ هادف

 . هاند اهههت ْنَع رجعو « ةعاقلا اهب تود

 لم م حيض يذلا ٠ َناهوُي سؤالوقين
 . ةَلديّصلا 000

 تلا ن ملا
 اة رل

 را معلا َ 0



 : باتكلا اذه يف ةذراوا ِرَملا باحْْأل ةَروهشلا تافوُْعلا ضْعَب
 خاب

 طع 8رهمل عمطاسع 00م5 غروبندنارب تانريشنوك - ١

 ِهتافْلَّوُم َرثكأ تناك امر , تالآلا َنِي

 هالله. ةذمط ير مّلُس ني" 0 ناحلألا لملم - ١
 . ٠ لوُص ٍرتو ىلَع نحَللاب » فوُرغلا :يطبلا للا ُلسلَملا اذه نمت
 عيبطتلا ْنَسَحلا ُنايبلا -

 م:كاانفع5  تاّيحاتنفالا ني َنوُعبْرأو نامث اهف « ىَقيسوْل ةاروَت ٠ اًايخأ اهنوِمَسُي 5 ما م هدرا 7 2 2 موكب هلع
 يف ِناَنَْلا ٠ ؟دهدع5 تاغويفلاو

 طع ألا ءال عمم عر عل ءاقتتعع

 ةّيحاتتفألا ودووه ونوغ َلّرَحْدَقو ييسوُم حاتفم
 منع ةادتتد ٠ يكتاللا السلا قرشا

 10عام همه نونعتس ا منمم»  ريغّصلا ير مس نم غويفو وتاكوت - ؛
 2و - ع اوما ره كمر. نطالب ةماخلا . عينك خاب تانلوُم نشل

 رومامعته ٠ ايزا

 31. 11ةطعا طوموتمو

 لثبأ (انام اوس اًنَدَح ءٍةَديدَع نكامأ يف اهمِدْقَت رت ٠

 1 ءدوزهط ا حيسملا و

 تاازتوم
 زم 8 ؟اهغ مقزه# "9 مقر ةينوفمّسلا - ١

 ذهل 6 منمم# 4١ مقر ةينوفمَسلا - ١"
 ذم © مهزم# (دمزاعم) 4١ مقر ةينوفمّسلا - "

 تزازتوُم اهَملَأ . ىقبسوملا يف عضو ام لَمْ نب جام نّمَصَمَت تاينوفمتلا ذه
 . اوس الب ركابلا تم لْبقو . ميباسأ نم لالجخ يف
 عنمم اءاعنمع >١اةعطغسسونلع ةَّريِغَص بليل ةَقوُرْعَم - ؛

 39 اعلا تافوُزتملا ظعأ نم رولا اداني ريسلا هذه

 - 530 2 طلدمم 00معع05

 1ع ةلهنع ؟"اداع يِرْخَبلا راما -
 نيني ينل هديل ناحلألا اهيف رثكت ٠ اًموُيش اهركأو « تزازتوُم تاربرأ رول

 خي م ولو ١٠ عن
 نقوهتيي
 (ةّيفيرلا ةينوفمّسلا ) م 0

 وفمسلا | ارتشسكروألا عيمجلا 8

 شل يملا اهروُصو اَهَفِصاعي « يفي
  روطاربمإلا )« مز وفي وارنوك -

 ٍتاترشْنوُكلا عام َلواحُن نأ يغبنيو ٠ ونايبلل ُهَبَتُك ام قرأ هَل وترشنوك ٌرِخآ
 . كلذك ىّرخألا

 ريبكلا ٠ ير مّلُس ني ٍنامَكْلِل تاترشتوك - ؟

 . يجراخلا رّهظلا يأ ال

 ونايبأإ انانوس َنوُنالَثو نانا - ؛

 ل ا « نكل , نيفزاعلا

 , تاناوطْسألاو ةَطرشألا لع هْجَو



 حرتملاو ىقيسوملا ةلسلس
 دربيديل بتك نم

 نيبقيسوملا رابك ريس (1)

 ( نقوهتيو تئرارتوم ء خاب - لوألا ءزجلا )
 نييقيسؤملا رابك ريس (5)

 ( تربوشو ندياه + لدنه - يناثلا ءزجلا )

 ىقيسوملا ةّصِق ()

 حرسلا هَّضِق (4)

 5عرأعد 662/87ة6أع

 ةيبرعلا ةغللاب دربيديل ةلسلس يف اًباتك ١6٠ نم رثكأ نآلا دجوي

 نايبلا تلطا . رامعألا ٌفلتخم بساني عيضاوملا نم اًددع لمشت

 توريب + حلصلا ضاير ةحاس - نانيل ةبتكم نم اه. صاخلا


